
Zápis ze schůze širokého výboru Spolku rodičů a přátel školy, z.s. 
9. 11. 2021  v 15 hodin 

 
Schůzi svolala předsedkyně elektronickou pozvánkou dne 20. 10. 2021, tedy ve lhůtě 
dané stanovami spolku. Řídící orgán – předsedkyně spolku. 
Přítomno 15 z 28 členů, výbor je usnášeníschopný. 
 
Program schůze: 
 
1. vystoupení ředitelky školy, paní Mgr. Špakové 
 
- paní ředitelka představila současná opatření a plány školy 
- k dotazu rodičů k funkčnosti docházkového systému v Bakalářích – systém je již 
zprovozněn, ale pouze v PC verzi, v mobilní verzi k dispozici není 
 
 
2. hospodaření spolku  
 
- stav bankovního účtu k 31. 10. 2021  - 142 739,89 Kč 
- v letošním školním roce velmi dobrá úspěšnost při výběru členských příspěvků 

 
Návrh: schválit předložené hospodaření spolku 
 
Pro: 15 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
Návrh byl přijat 
 
3. schválení výše a účelového určení finančního daru škole 
 
- představen přehled hospodaření školy z finančními dary z uplynulých let a návrh 
rozpočtu na školní rok 2021/2022 
 
- členové širokého výboru nevznesli k návrhu rozpočtu žádné pozměňující návrhy 
 

Akce 

Zůstatek ze 
školního roku 

2019-20             v 
Kč 

Fin. dar na školní rok 
2021-22  v Kč 

Čerpáno 
v Kč 

Zůstatek v Kč 

Mikuláš 518,00 28 000,00 
 

28 518,00 

Den dětí 1 522,00 27 000,00 
 

28 522,00 

Lyžařský kurz - doprava, odměny 2,00 24 000,00 
 

24 002,00 

Cestovné 14 105,00 0,00 
 

14 105,00 

Odměny pro 9. ročníky 1 195,10 10 000,00 
 

11 195,10 

Hudebníci - školní koncerty 28 518,00 15 000,00 
 

43 518,00 

Výtvarníci  21 012,76 10 000,00 
 

31 012,76 



Sportovní náčiní a demonstrační 
sady pro fyziku, materiál pro fyz. 
a chem. pokusy…mohli by se 
pořídit basketové koše na 
hřiště… 

25 559,40 8 000,00 
 

33 559,40 

Odměny žákům 19 639,24 6 000,00 
 

25 639,24 

Žákovský parlament 7 591,68 0,00 
 

7 591,68 

Školní orchestr 10 278,00 7 000,00 
 

17 278,00 

Celkem Kč 129 941,18 135 000,00 0,00 264 941,18 

 
Návrh: schválit předložený návrh finančního daru škole ve výši 135 000 Kč a jeho 
účelového určení 
 
Pro: 15 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
Návrh byl přijat 
 
5. návrh na likvidaci spolku 
 
- předsedkyně spolku vysvětlila členům širokého výboru nezbytnost zrušení spolku, 
neboť se jedná o pobočný spolek Unie rodičů, která je již několik let v likvidaci a 
vyčkává, až se všechny její pobočné spolky samy zruší (je jich několik set). Je tedy 
nutné provést likvidaci spolku a pro tento účel zvolit likvidátora. S likvidací budou 
spojeny administrativní náklady a poplatky v řádu několika tisíc korun, na což bude 
třeba využít zůstatek na bankovním účtu spolku. Působnost likvidovaného spolku 
přejde na nově založený samostatný spolek. 
 
Návrh: zrušit Spolek rodičů a přátel školy, z.s. (SRPŠ) při Základní škole, Příbram 
VII, 28. října 1, IČ: 61903761, a provést jeho likvidaci  
 
 
Pro: 15 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
Návrh byl přijat 
 
 
6. volba likvidátora 
 
Návrh – zvolit likvidátorkou spolku jeho stávají předsedkyni Martinu Novou.  
Činnost bude vykonávat bez nároku na odměnu. 
 
Pro: 15 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 



 
Návrh byl přijat 
 
7. způsob naložení se zůstatkem na bankovním účtu spolku 
 
Návrh: zůstatek na bankovním účtu po předání daru podle čl. 4 tohoto zápisu škole a 
uhrazení všech nákladů likvidace převést jako dar škole 
 
Pro: 15 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
Návrh byl přijat 
 
 
 
Zapsala: Martina Nová 
 
Dne 1. 12. 2021 
 
 
 
 
 
Ověřila: Radka Petráňová 


